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Vasas Sport Club 
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székhely: … 
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képviseli: … 

Szolgáltató 

E lőz mény ek 

1. Megrendelő a Kbt. 98. § (2) c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési 
eljárást (továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) folytatott le „Vasas Sport Club honlapjának 
(www.vasassc.hu) és myvasas rendszerének fejlesztése” tárgyban (CPV Fő tárgy: 72260000-5), tekintettel 
arra, hogy a Szolgáltatónak a feladat elvégzésére a 2014. január 06-án (a www.vasassc.hu 
honlapjának fejlesztése tárgyában és a Sportadatbázis létrehozása tárgyában) megkötött 
szerződések alapján a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerinti 
kizárólagos joga áll fenn. 

2. A Közbeszerzési eljárás eredményeként Megrendelő Szolgáltatóval, mint nyertes 
ajánlattevővel, megköti jelen szolgáltatási szerződést. 

A szerz ődés  tár gya  

3. Megrendelő megrendeli Szolgáltató pedig elvállalja a www.vasassc.hu honlap és a szerves részét 
képező MyVasas Sportadatbázis meglévő szoftver (továbbiakban együttesen: Rendszer) 
Megrendelő igényei szerinti módosításának fejlesztésének feladatait, a Közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívása, az egyéb közbeszerzési dokumentumok, különösen a szerződéstervezet 
és a Szolgáltató nyertes ajánlata szerint, valamint a jelen szerződésben foglalt feltételekkel, és a 
mellékletben szereplő specifikációval.  

Vonatkozó szabályok  

4. Jelen szerződés rendelkezéseinek értelmezése során a Közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívása, a közbeszerzési dokumentumok, és a Szolgáltató nyertes ajánlatának, és a szerződés 
mellékleteinek rendelkezései irányadóak. 

5. Jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (Ptk.), a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.), és a szerzői jogról 
szól 1999. évi LXXVI. törvény az irányadók.  

6. A Szolgáltató általános szerződési feltételei nem részei a felek közötti megállapodásnak. 

A Sz o lgá l ta tás   

7. Felek célja jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) megkötésével, hogy a Fejlesztő által 
megalkotott internetes portált, (myvasas rendszer) Szolgáltató Megrendelő igényei szerint 
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továbbfejleszti (továbbiakban: Fejlesztés), a Megrendelői igények alapján készített Megrendelő 
által jóváhagyott specifikáció szerint. 

8. Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződésben foglaltak teljesítésére - ideértve az 
alvállalkozókat is - megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal és kapacitással rendelkezik.  

9. Szolgáltató az 1. sz. mellékletben meghatározott jellemzők szerint működő honlap 
továbbfejlesztését, jelen szerződés szerinti tesztelését, és a tesztelés dokumentálását, esetleges 
külön írásbeli megállapodás alapján a honlap további fejlesztését vállalja, tevékenysége 
eredménykötelem. 

Teljesí tési  határ idők  

10. A Fejlesztés műszaki tartalmát a Megrendelő által jóváhagyott specifikáció határozza meg. A 
specifikációt a Fejlesztő köteles elkészíteni a Megrendelő által átadott igények szerint (1. 
sz.melléklet), és legkésőbb … napon belül jóváhagyásra átadni Megrendelőnek. 

11. Fejlesztő a Szerződés alapján vállalt teljesítéseit az alábbi határidőkkel köteles elvégezni: 

a. Rendszer fejlesztésének, előzetes tesztelésének, feltöltésének határideje: 2017. ………… 

b. Rendszer végleges tesztelés, üzembe helyezés határideje: 2017. …………. 

c. a Rendszer éles működése alatt jelentkező hibák rögzítése, kiszűrése, kijavítása (éles teszt): 
2017. …. 

Sz olgá l ta tá s i  d í j ,  kö l tségek  

12. Megrendelő a jelen szerződés igazolt teljesítéséért ………… Ft + áfa szolgáltatási díjat fizet. 

13. A szolgáltatás díja magában foglalja a szolgáltatás teljesítésével, a Szolgáltató érdekkörében 
felmerült összes költséget, különösen: 

a. a Rendszer vagyoni jogai átruházásának jelen szerződés szerinti teljes ellenértékét;  

b. a Fejlesztéssel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, egyéb kiadást, az éles teszt 
befejezéséig végzett valamennyi javítást; 

c. az esetleges jótállási teljesítés ellenértékét is 

d. a Rendszer fejlesztésével kapcsolatos projektmenedzsment díját (strukturális-felépítési, 
üzemeltetési struktúrájának megtervezése). 

A szerz ődés  te l jes í tése  

1. Szolgáltató a Megrendelő utasításai szerint és annak érdekeit szem előtt tartva köteles eljárni. 

2. Szolgáltató a tevékenységébe alvállalkozót (fejlesztőt), közreműködőt bevonhat a Kbt. 138.§ 
(3) bekezdése szerint, erről azonban Megrendelőt írásban tájékoztatni köteles. Szolgáltató az 
alvállalkozó (közreműködő) teljesítéséért, jogátruházásáért, mint sajátjáért felel. A Megrendelő 
alvállalkozó (közreműködő) alkalmazását nem tilthatja meg, illetve részükre biztosítja a jelen 
szerződés szerinti jogokat a Rendszerrel kapcsolatos feladatok ellátásához (pl. technikai 
feltételek). 
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3. Szolgáltató köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a Szerződés eredményességét vagy kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Szolgáltató felelős. 

4. Szolgáltató köteles felhívni a Megrendelő figyelmét, ha az a teljesítéssel kapcsolatban 
szakszerűtlen, vagy célszerűtlen utasítást ad, köteles tájékoztatni a teljesítésével kapcsolatos 
lényeges körülményekről. Ha a Megrendelő a szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítását 
fenntartja, a Szolgáltató jogosult a munkát megtagadni vagy – a Szolgáltató választása szerint - 
a Megrendelő kockázatára és felelősségére elvégezni. 

5. A hibás, vagy késedelmes teljesítés előzetes megítélése érdekében Megrendelő jogosult a 
Szolgáltató teljesítését a teljesítési határidő előtt is ellenőrizni. Ebben az esetben Szolgáltató 
köteles Megrendelőnek az addig végzett teljesítéseit bemutatni. Az ellenőrzés a munka végzését 
nem hátráltatja, és nem akadályozhatja. 

6. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy Szolgáltatóval, a Rendszerrel kapcsolatos feladatok 
eredményes megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködik, egyeztet, a Szolgáltató által 
kért információkat, adatokat, egyéb tájékoztatást a Szolgáltató által meghatározott időpontban 
késedelem nélkül megadja, továbbá a tőle elvárható módon, és a Szolgáltató igényeire 
tekintettel aktívan közreműködik a Rendszerrel kapcsolatos és a tesztelési munkálatokban. 
Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltató által meghatározott időpontban késedelem nélkül 
választ ad a Szolgáltató honlappal kapcsolatos feladatait érintő kérdéseire. Szolgáltató vállalja, 
hogy a jelen pont alapján megismerni kívánt adatok, információk és tájékoztatás mennyiségére, 
valamint a fejlesztési és tesztelési kérdések bonyolultságára és minőségére tekintettel, azzal 
arányosan, a teljesítésre ésszerű határidőt szabva határozza meg. 

7.  Szolgáltató a szolgáltatást a Megrendelő honlapján www.vasassc.hu oldalon és a dokumentáció 
tekintetében Megrendelő székhelyén teljesíti. 

A lvál lalkozó tel jesí tése  

8. Szolgáltató a teljesítéshez a Közbeszerzési eljárásban alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak 
megfelelően a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni. 
E szervezetek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az 
átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Szolgáltató e szervezet 
nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel is megfelel azoknak az alkalmassági 
követelményeknek, amelyeknek a Szolgáltató a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel 
együtt felelt meg. 

9. Szolgáltató a szerződés megkötésének időpontjában majd - a később bevont alvállalkozók 
tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek 
valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha 
a Közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt 
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési 
eljárás szerinti kizáró okok hatálya alatt.  

10. A szerződés megkötésekor Szolgáltató kijelenti, hogy a melléklet szerinti alvállalkozókat kívánja 
igénybe venni, amelyek tekintetében a 9. pont szerint nyilatkozik, hogy nem állnak a 
Közbeszerzési eljárás szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

11. A Szolgáltatás teljesítése során az alvállalkozói és további alvállalkozói teljesítés összesített 
aránya nem korlátozott.  

http://www.vasassc.hu/
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12. Szolgáltató az alvállalkozók teljesítéséért, magatartásáért és mulasztásáért úgy felel, mint a 
sajátjáért. 

Teljesí tés átvéte le , igazolása  

13. A Rendszert a Szolgáltató és a Megrendelő előzetesen tesztelik és a Szolgáltató az itt tapasztalt 
hiányosságokat beépíti a Rendszerbe (Előzetes tesztelés).  

14. A véglegesen átadott Rendszernek dokumentáltnak és működőképesnek kell lennie, meg kell 
felelnie a mellékletben leírt igényeknek és a specifikációnak, illetve az ott hivatkozott egyéb 
dokumentációknak (Végleges tesztelés).  

15. Felek az éles teszt eredményeit jegyzőkönyvben rögzítik (továbbiakban: Tesztelési 
jegyzőkönyv). Fejlesztő vállalja, hogy a kisebb a rendeltetésszerű működést nem veszélyeztető, 
vagy akadályozó, illetve a Vasas SC arculatát, jóhírnevét nem sértő hibák kijavítását az arról 
való értesítést követően haladéktalanul megvizsgálja és annak kijavítását a Megrendelővel 
egyeztetettek szerint megkezdi. Fejlesztő köteles az ilyen jellegű hibát a lehető legrövidebb időn 
belül kijavítani Felek rögzítik, hogy a kisebb, a rendeltetésszerű működést nem akadályozó vagy 
veszélyeztető hibák nem akadályozzák a Tesztelési Jegyzőkönyv aláírását. 

16. Az Átadás-átvételkor Szolgáltató köteles a Fejlesztést az alábbiak szerint átadni:  

a. a specifikációnak megfelelően, rendeltetésszerű használatra alkalmasan elkészített 
Rendszert, és annak megfelelően kommentált forráskódját, 

b. tervezési, megvalósulási dokumentációkat, amelyek a Rendszer esetlegesen további 
szakember által történő működtetéséhez további fejlesztéshez, javításhoz szükségesek, 

c. a rendszer működését és használatát leíró felhasználói segédanyagokat, 

d. minden olyan egyéb információt, ami a Rendszer szerződésszerű működésének 
Megrendelő szakember általi megítéléséhez szükséges. 

17. A Rendszert leíró dokumentációt olyan formában köteles Fejlesztő átadni, hogy szakember 
abból egyértelműen megérthesse a Rendszer működését, és azt szükség esetén fejleszteni, 
módosítani tudja. 

18. Megrendelő a szerződésszerűen teljesített Rendszer és Dokumentáció átvétele után teljesítési 
igazolást állít ki, nem szerződésszerű teljesítés esetén kifogásait, kötbérigényét jelzi 
Szolgáltatónak. 

19. A Megrendelő kifogásait, kötbérigényét Szolgáltató 15 napon belül vitathatja, a határidő 
eredménytelen eltelte esetén a Megrendelő kifogásait, kötbérigényét Szolgáltató által 
elismertnek kell tekinteni. 

Fizetés i  fe ltéte lek  

20. A Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130. 
§ (1)-(2) bekezdésben foglaltakra tekintettel történik banki átutalással a számla kézhezvételétől 
számított 10 napos fizetési határidővel, teljesítési igazolás alapján, a jogszabályoknak 
megfelelően kiállított számla ellenében.  

21. Megrendelő előleget nem fizet. 

22. Szolgáltató nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
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nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Szolgáltató adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

23. Megrendelő jogosult a Szolgáltató által elismert kötbérigényét a Szolgáltató felé fennálló fizetési 
kötelezettségeibe beszámítani. 

A te l jes í tés  b iz tos í téka i  

24. Szolgáltató a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 
a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

25. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül. 

Jótál lás  

26. Szolgáltató az elkészített és jelen szerződés alapján szerződésszerűen teljesített Rendszerre a 
teljesítéstől számított … hónapos időszakra jótállást vállal. A jótállási időszak alatt az átadott 
Rendszerrel kapcsolatos garanciális hibákat Szolgáltató köteles további díj- és költségigény 
nélkül kijavítani. 

Fizetés i  késedelem  

27. Fizetési késedelem esetén, a késedelembe esett fél köteles késedelmi kamatot fizetni, amely 
mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc 
százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.  

Kötbér  

28. Szolgáltató a véghatáridő elmulasztása esetén minden késedelmes nap után, a nettó 
Szolgáltatási díj 0,5%-ának megfelelő összegű, legfeljebb a teljes nettó Vállalkozó díj 20%-a 
mértékű kötbért köteles fizetni Megrendelőnek. 

29. Megrendelő köteles kötbérigényét Szolgáltató felé a teljesítés igazolása körében előírt módon 
írásban jelezni.  

F e le lőss ég  a  s zerz ődéssz eg és ér t  

Hibajavítás közös szabályai  

30. A teljesítési vagy a jótállási időszakban Megrendelő köteles a hiba észlelését követően 
haladéktalanul Szolgáltatót erről értesíteni. A késedelemből eredő károkért Megrendelő felelős.  

31. Szolgáltató köteles - a hiba jellegére tekintet nélkül - a hibát a bejelentést követően 
haladéktalanul megvizsgálni és megállapítani azt, hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot 
veszélyezteti vagy akadályozza-e (kritikus hiba). Amennyiben a hiba kritikusnak minősül, 
Szolgáltató köteles annak a kijavítását haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő egy 
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órán belül megkezdeni és azt a lehető legrövidebb időn belül kijavítani. Amennyiben a hiba 
nem kritikus, Szolgáltató erről a Megrendelőt tájékoztatja és a Megrendelővel egyeztetetteknek 
megfelelően köteles annak kijavítását megkezdeni, és azt a lehető legrövidebb időn belül 
kijavítani.  

32. Felek rögzítik, hogy amennyiben Szolgáltató a hibát neki felróható okból kijavítani nem tudja 
a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Elállás esetén - amennyiben az eredeti állapot 
helyreállítására mód nincs - Felek kötelesek egymással elszámolni. Amennyiben az elállásra a 
jelen pont szerint kerül sor Megrendelő jogosult a hiba javításának költségét követelni a 
Szolgáltatótól.  

33. Szolgáltató kijelenti és szavatol, hogy a rendeltetésszerűen használt Rendszer által okozott 
közvetlen károkért felelősséggel tartozik.  

34. Szolgáltató a szerződés neki felróható okból való meghiúsulása esetén köteles az ebből eredő 
károkat a Megrendelő részére megtéríteni.  

Jogfenntartás  

35. Amennyiben bármely Fél nem követeli meg a jelen szerződésbe írt megállapodások időbeni 
érvényesülését, vagy annak érvényesítése érdekében haladéktalanul nem lép fel, nem gyakorolja 
valamely, jelen szerződés alapján őt megillető jogot, jogorvoslatot, ez nem tekinthető jogai 
későbbi érvényesítéséről való lemondásnak. 

Felelősségi kör  

36. Megrendelő felelősségi körébe tartozik a Megrendelői igények összeállítása, a specifikáció 
elfogadása, Szolgáltató teljesítésének ellenőrzése, kifogásainak és kötbérigényének indoklása, az 
általa igazolt teljesítésnek megfelelő díj kifizetése. 

37. Megrendelő ellenőrzési körébe tartozik a Rendszer működését biztosító hardver és operációs 
rendszer környezet, a Rendszer internetes kiszolgálója. 

38. Megrendelő ellenőrzési körén kívül esik az internetkapcsolat megléte, minősége a 
specifikációban rejlő a fejlesztés megvalósítását akadályozó hibák. 

39. Szolgáltató felelősségi körébe tartozik a megrendelői igényeknek megfelelő specifikáció 
összeállítása, a célszerű, szakszerű és gazdaságos teljesítés, az alvállalkozók teljesítése, a hiba 
kijavítása érdekében való rendelkezésre állás, a vonatkozó jogszabályok, szerzői jogok, 
szabványok és szakmai szokások betartása, tesztelések lebonyolítása, illetve bármely 
káresemény megfelelő dokumentálása. 

40. Szolgáltatótól elvárható, hogy az előre ismert, vagy szakmai tapasztalat alapján előrelátható 
jogszabály, iparági szabvány, szokvány változásait kezelje, szükség szerint alkalmazza a teljesítés 
során. 

41. Szolgáltató ellenőrzési körén kívül esik az internetkapcsolat megléte, minősége. 

Rendkívül i  fe lmondás  

42. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat, ha:  

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
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b. a Szolgáltató nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 
ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c. c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

43. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, 
ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Szolgáltató tekintetében a 
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 
eljárásból. 

44. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 
tudjon -, ha 

a. a) a Szolgáltatóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 

b. b) a Szolgáltató közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

45. A jelen fejezetben foglalt feltételek esetén a felmondásra jogosult fél – amennyiben jogszabály 
másként nem rendelkezik – akkor élhet a felmondás jogával, ha a szerződésszegés időpontjától 
(folyamatos szerződésszegés esetén a szerződésszegő állapot megszűnésétől), vagy ha később 
szerzett arról tudomást, akkor a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül írásban kézbesíti 
felmondását a szerződésszegő félnek. 

46. A Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha annak teljesítése nem 
felel meg a szerződésben, Megrendelői igényekben, vagy specifikációban foglaltaknak, és 
Megrendelőnek nem áll érdekében Szolgáltató további teljesítése. 

47. Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, ha a Szolgáltató a szerződés hatálya alatt nem 
felel meg a Közbeszerzési eljárásban a szerződés időtartamára előírt alkalmassági 
követelményeknek. 

48. Bármely fél jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha a másik fél legalább 45 napos 
fizetési késedelembe esik, ide nem értve a jelen szerződés rendelkezései szerint vitatott, és 
elfogadottnak nem tekinthető tételeket. 

49. A szerződés idő előtti megszűnésekor Felek egymással kötelesek elszámolni 15 napon belül. A 
szerződés megszűnésekor Fejlesztő köteles haladéktalanul átadni minden elkészített 
fejlesztésről, kijavított hibáról a teljesítés szerinti dokumentációt, forráskódot, és a teljes 
Rendszer legutolsó verziójának teljes adatbázisát, minden fájljait, beállításait azonnali 
üzemképes állapotban struktúrált adatszerkezetben, fizikai adathordozón, legalább 2 
példányban.  
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Bírósági el járás  

50. Szerződő Felek esetleges jogvitájuk eldöntésére, amennyiben az kizárólag bírósági hatáskörbe 
tartozik, kölcsönösen alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Budai Központi Kerületi 
Bíróság kizárólagos illetékességének.  

Vag yoni  jog ok   

51. Felek megállapodnak abban, hogy az elkészült Rendszer szerzőt illető szerzői jogai Szolgáltatót 
illetik, Szolgáltató jelen Szerződés aláírásával az alábbi vagyoni jogokat biztosítja Megrendelő 
számára. 

52. Megrendelő a Rendszer átadásával, illetve bármely módosítás élesítésével egyidejűleg jogot 
szerez arra, hogy a Rendszert a VASAS SC, valamint a klubhoz kapcsolódó tevékenysége során 
szabadon használja. A Megrendelőt illető használati jog időbeli és térbeli korlátozás nélküli, 
amelyért külön díjazást Fejlesztő nem igényel.  

53. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés hatálya alatt Fejlesztő által megalkotandó 
Rendszer átdolgozására és továbbfejlesztésére Fejlesztő jogosult. Abban az esetben, ha 
Megrendelő Fejlesztőt az átdolgozás, vagy továbbfejlesztés szükségességéről értesíti, de 
Fejlesztő (vagy a Fejlesztő alvállalkozóin keresztül) az átdolgozást, vagy a továbbfejlesztést az 
értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belüli időpontra nem vállalja, úgy Megrendelő az 
átdolgozásra, illetve a továbbfejlesztésre jogot szerez, illetve erre másnak jogot adhat. Ebben 
az esetben Fejlesztő a továbbiakban garanciális felelősséget nem visel a Honlap módosításáért.  

54. Fejlesztő szavatol, hogy a jelen Szerződés teljesítése érdekében a Rendszerbe beépülő kódok, 
és szerzői művek felhasználási jogaival a jelen szerződés szerinti teljesítéshez szükséges 
mértékben rendelkezik.  

Szerz ődés kötés ,  jog ny i la tkoza tok  

Szerződéskötés alaki  kel lékei  

55. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük jogi korlátozás alá nem esik, a szerződés 
megkötésének, érvényességének és hatályba lépésének nincs további feltétele.  

Szerződésmódosítás , jognyi latkozat  

56. Jelen szerződés kizárólag a Kbt. 141. § rendelkezéseinek alkalmazásával írásban módosítható, 
az írásbeliség elmaradásával tett módosítás érvénytelen.  

57. A Felek jogról lemondó, vagy abból engedő nyilatkozata csak írásban érvényes.  

58. Felek ezúton az alábbi személyeket jelölik ki a jelen Megállapodás teljesítése során szükséges 
nyilatkozatok megtételéhez, kommunikáció lebonyolításához azzal, hogy 
szerződésmódosításra csak a felek törvényes képviselője, meghatalmazottja jogosult.:  

a. Megrendelő részéről (név, telefon, email) ………………………… 

b. Szolgáltató részéről (név, telefon, email) ………………………… 
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Kézbesítés  

59. Írásbeli nyilatkozatnak minősül a nyilatkozattételre jogosult személy által aláírt eredeti irat, 
illetve annak e-mailen vagy faxon továbbított másolata. 

60. Jelen szerződéssel, és annak teljesítésével, megszűnésével kapcsolatos minden nyilatkozatot 
személyesen, futárral, postán (bérmentesített könyvelt levélpostai küldeményként), faxon, vagy 
e-mailen kell kézbesíteni, a szerződésben megadott, vagy a kézbesítés szabályai szerint közölt, 
ennek hiányában a közhiteles nyilvántartás szerinti címekre. Sikeres kézbesítés vagy az átvétel 
megtagadása esetén annak napjával, a más módon sikertelen kézbesítés esetén pedig a feladást 
követő 5. napon kézbesítettnek kell tekinteni a küldeményt. A határidős nyilatkozatokat a 
határidő leteltéig kell kézbesíteni. Amennyiben a címzett levelezését a feladó kezeli 
meghatalmazottként, kézbesítettnek kell tekinteni a küldeményt akkor is, ha a gazdálkodó 
szervezet vezetőinek, vagy tagjainak, illetve kézbesítési megbízottjainak kerül elküldésre. 

Változás a Felek személyében  

61. Szolgáltató személye kizárólag a Kbt. rendelkezései szerint változhat meg. 

Részleges érvénytelenség  

62. A jelen szerződés egyes kikötéseinek érvénytelensége, illetve érvénytelenné válása nem érinti a 
szerződés egyéb részeinek érvényességét. Ez alól kivétel, ha a részleges érvénytelenség olyan 
fokban érinti jelen Megállapodást, hogy az érvénytelenné vált rész nélkül bármelyik Félnek nem 
állt volna érdekében a Megállapodás aláírása. Ez esetben Felek kötelesek együttműködni 
érvényes Megállapodás megkötése érdekében, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a fennálló 
jogviszonyukat a polgári jogi elvárhatóság és együttműködés jogelveinek, valamint a 
Megállapodás még érvényes részeinek figyelembevételével kötelesek befejezni. 

Adatvédelem  

63. A szerződés teljesítésének érdekében Felek egymás felé szükség szerint adatszolgáltatást 
teljesítenek (utasok, személyzet személyes adatai), kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges 
mértékben. Felek rögzítik, hogy az adatkezelés célja jelen szerződés célján alapszik és az 
adatszolgáltatás önkéntes. Az adatot szolgáltató fél szavatol, hogy az átadott adatokkal 
jogszerűen rendelkezik, és azokat jogszerűen továbbítja. Felek az adatokat a szerződés 
teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak továbbítani, a szerződés teljesítésében 
közreműködő alvállalkozók, illetve a Felek adminisztratív, könyvviteli vagy jogi partnereinek. 

Titoktartás  

64. Felek megállapodnak, hogy a másik Félről tudomásukra jutott vagy birtokukba került, 
nyilvánosságra még nem jutott adatok, tények, körülmények és egyéb információk, különösen, 
amelyek üzleti tevékenységükkel, gazdálkodásukkal, pénzügyi és jogi helyzetükkel 
kapcsolatosak, a másik Fél üzleti titkát képezik. Üzleti titkot Felek egyike sem hozhat 
nyilvánosságra illetve harmadik személyek tudomására, ide nem értve a szerződés céljának 
megfelelő felhasználást, illetve azt az esetet, ha a titokkal érintett Fél ehhez írásban hozzájárul 
vagy ezt a Kbt. vagy más törvény, illetve más kötelező érvényű rendelkezés, bírósági határozat 
előírja. 

65. Az üzleti titok felhasználása ez esetben is csak az előírt illetve engedélyezett mértékben, a másik 
Fél üzleti titkának titokban maradásához való jogos érdekének tiszteletben tartásával történhet. 
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Bármely fél munkatársai, megbízottai, egyéb közreműködői a másik fél üzleti titkát csak jelen 
szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.  

66. Bármely fél a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítése céljából az üzleti titkot oly 
mértékben felhasználhatja, továbbíthatja, amely jogainak megvédése, érdekeinek érvényesítése 
érdekében adott helyzetben szükséges. A lépés szükségesség mértékének szerződésszerűségét 
vélelmezni kell, a szerződésszegő fél együttműködésének hiánya, illetve indokolatlan késedelme 
esetén. 

67. A szerződés megszűnése után az azzal összefüggésben írott vagy más rögzített formában 
nyújtott információkat a másik fél kérelmére vissza kell juttatni részére vagy a másik Fél 
választása szerint meg kell semmisíteni azt. 

68. E titoktartási kötelezettségeket – a szerződés tárgyával összefüggésben – a jelen megállapodás 
aláírása előtt megszerzett információk esetében is alkalmazni kell és ezen kötelezettség a 
megállapodás megszűnése után is korlátlan ideig érvényes.  

Mel lék le tek  

Megrendelői igények 

Alvállalkozók listája  

 

Jelen Szerződést a Felek elolvasás, értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag aláírták. 


